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1. Zasada działania.
Dodatkowy system zagaszania poŜaru w rurze podajnika montować naleŜy w przypadku
częstych zaników napięcia elektrycznego i jednoczesnym występowaniu duŜych wartości
ciągu kominowego (silne wiatry). Zabezpiecza on przed przedostaniem się Ŝaru do komory
kosza. W przypadku wzrostu temperatury na rurze podajnika do wartości około 100÷130°C
zawór termostatyczny rys. 1 poz. 4 otworzy przepływ wody z kanistra rys. 1 poz. 1 do rury
podajnika i spowoduje zagaszenie palącego się paliwa. Po obniŜeniu się temperatury rury
podajnika do wartości około 90°C zawór termostatyczny rys. 1 poz. 4 zamknie przepływ wody,
co umoŜliwi ponowne rozpalenie kotła. NaleŜy pamiętać o usunięciu zmoczonego paliwa oraz
uzupełnianiu poziomu wody w kanistrze.

2. Części składowe systemu.
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Zmontować kanister kompletny zgodnie z rys. 2.
Do króćca rury podajnika przykręcić za pośrednictwem śrubunku ¾” rys. 1 poz. poz. 5
z uszczelką śrubunku rys. 1 poz. 6 i nypla ¾” rys. 1 poz. 7 zawór termostatyczny rys. 1
poz. 4. NaleŜy zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie zaworu (kierunek przepływu
wody oznaczony strzałką na korpusie zaworu).
Do zaworu termostatycznego rys. 1 poz. 4 wkręcić nypel ¾” z końcówką na wąŜ ½” rys.1
poz. 8.
Wszystkie połączenia gwintowane uszczelniać pakułami, taśmą teflonową lub innym
rodzajem uszczelniacza.
Czujnik temperatury z obudową rys.1 poz. 3 przymocować do rury podajnika za pomocą
obejm ślimakowych rys.1 poz. 10 jak najwyŜej w osi rury podajnika.
W blasze tylnej kosza wywiercić dwa otwory n6,5 zgodnie z rys. 3.
Kanister rys. 3 poz. 1 przymocować do tylnej ściany kosza przy uŜyciu obejmy kanistra
rys. 3 poz. 2; śrub M6x16 rys.3 poz. 3; podkładek 6,4 rys. 3 poz. 5 i nakrętek M6 rys.3
poz. 4.
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Na wąŜ do wody ½” rys. 1 poz. 9 nałoŜyć dwie obejmy ślimakowe rys. 1 poz. 11. Jeden
z końców węŜa ½” naciągnąć na nypel ½” z zakończeniem na wąŜ ½” rys. 2 poz. 5
zamocowany w kanistrze rys. 2 poz. 1, a drugi na nypel ¾” z zakończeniem na wąŜ ½”
rys. 1 poz. 8 zamocowany w zaworze termostatycznym rys. 1 poz. 4. Zacisnąć obejmy
ślimakowe rys. 1 poz. 11.
Kanister 5dm3 poz.1 napełnić wodą przez otwór napełniająco-odpowietrzający n20
w dnie kanistra rys. 1 poz. 1.
Sprawdzić szczelność połączeń.
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